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 ?שפנ חוקיפ רובע תבש לוליחמ ענמיהל ידכב ןוממ איצוהל הבוח םאה

 :ל"צז טריביונ עשוהי ברה בתוכ )בל קרפ( התכלהכ תבש תרימש רפסב

 יוארה םח לכוא םוקמב ןיאו ,ודעסלו וקזחל ידכ םח לכוא ול שורדש הנכס וב שיש הלוח"

 היתש ול השורדש ןכוסמ הלוח לכו ,הלוחה לש וכרצ יד ירט וניא םחה לכואהש וא ,ול

 הנכסבש הלוח רובע לשבל רתומ ...תבשב ורובע לשבל רתומ ,םוקמב םימח םימ ןיאו המח

 ,המח היתשו םח לכוא ונשי ונכש לצא םא ףא ...ל"נכו ,המח היתש וא םח לכוא ול שורדש

 ךרוצ שיו ןשי ונכשש ןוגכ ,לודג לבסו רעצ ןכשל םורגת הלוחה תושרל םתדמעהש אלא

 םדא לכ וא ,ןכשה ןיא םגו .תבשב םימח היתשו לכוא אלל ראשי הלהש וא ,ותוא ריעהל

 לושיב עונמל ידכ ,םמצעל וניכהש לכואה תא תבשב רוסמל ,ןידה רקיעמ ,םיבייח ,רחא

 ."תבשב םח לכוא אלל םה וראשיי הלוחל םתריסמ ידי לע םא ,הנכסבש הלוחה רובע

 שיש הדימבש ,תבשב ורדחב רוא קלדיש ךרוצ שיש הנכס וב שיש הלוח יבגל םש רמאנ הזב אצויכ

 רנה תרבעהש רחאמ ,שדח רוא םיקילדמ אלו רדחל רדחמ ותוא םיריבעמ ,רחא רדחב קלוד רנ

 אלא" ,ןתינה לככ רוסיאב טעמל שיו ,הרותה ןמ הרעבה רוסיאב אלו ,הצקומ רוסיאב קר הכורכ

 .הלוחה תא ןכסל לולע בוכיע לכו ףוחד רבדהש וא ,הקיפסמ הניא ינשה רדחבש רנה תרואת ןכ םא

 ,םיקלוד רנ וא הרונמ הנשי ונכש לצא םא ףא ,הנכסבש הלוחה ליבשב רואה תא קילדהל רתומו

 ריעהל ךרוצ היהיו ןשי ונכשש ןוגכ ,לודג לבסו רעצ ןכשל םורגת הלוחה תושרל התדמעהש אלא

  ."ותוא

 ז"שרגה ןרמ תארוהב אוה ,ןושאר טבמב םישדוחמ טעמ םיארנה ,וללה הכלהה יקספ רוקמ

 .המעטו הכלהה רוקמ תא ררבל הסננ ןלהל .ל"צז ךאברעיוא

 תוכלשה וז הלאשל .היוחד וא הרתוה שפנ חוקיפ לצא תבש םאה םינושארה וקלחנ ,עודיכ

 אורקל ףידעש וא ,לארשי ידי לע תבשה תא ללחל הליחתכל רתומ םאה :ןוגכ ,תובר תויתכלה

 שי םאה ;הכרדכ התושעל הליחתכל ןתינש וא ,יונישב הכאלמה תא תושעל ךרוצ שי םאה ;ירכנל

 לכב הכלהל הרקמ לכב .םיבר םינודינ דועו ;הלוליחמ ענמיהל ידכב תבש ברעמ ןגראתהל ךרוצ

 קפתסהל ןתינ םאש רמולכ ,"הליחת לקה לקה" םישועש אוה ללכה הלצהה תלועפ םצעל עגונה

 הב שיש הלועפב טוקנל אלו ןכ גוהנל שי ,שפנ חוקיפ לש ךרוצה רובע ךכב ידו רתוי לק רוסיאב

 חוקיפ לצא תבשש תרבוסה העדל ירהש ,ההימת ררועמ הז קספ ,הרואכל ,ןכל .הרותה ןמ רוסיא
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 תא עונמל ידכב רעצ גופסל ןכשה תא חירטנ אל עודמ ,"היוחד" קר אלא ,"הרתוה" אל שפנ

 ?רוסיאה

 :םימעט רפסמב ז"שרגה קמנמ ולש קספה תא

 ומכ ,שפנ חוקיפ ךרוצל רתיהב תישענש הכאלמ עונמל ידכב לובסל דחא ףא לע בויח ןיא .א

 ןוממב ותוא סייפל תוסנל בויח ןיאו ,תבשב וליפאו ,וגרהל רתומש תרתחמב אבב וניצמש

 .ךכב םיכורכה תבשה ירוסיא תאו ותחיצר תא עונמל ידכב ,וישעממ ענמייש ידכב

 תלצהד ארמוח םושמ םוקמ לכמ" ,"היוחד" קר אוה תבשב שפנ חוקיפש טוקננ םא םג .ב

  ."הרתוה שממ וליאכ תומוקמה בורב התוא ושעש טעמכ ,תושפנ

 שיש הלוח לצא סנכיהלמ וענמייש הלאכ םולשו סח ויהי ןכ הרונ םאש שושחל שיש רשפא .ג

 .םהלש םימחה םימהו רנה תא ול תתל וכרטצי אלש ידכ ,הנכס וב

 ונממ םישקבמו ,ותיבב הנאת ול שיש ימב המוד הלאשב קסע )די ןמיס 'ב קלח( ג"שרהמ ת"ושב

 אוהש ןועטל לוכי ןכשהש ג"שרהמ הרוהו ,לוכאל קוקזה הנכס וב שיש הלוח רובע הנאתה תא

 .ץעה ןמ הנאת הלוחה רובע שולתל הלוחה יבורקל וא ול רתומ ךכ םושמו ,ומצע רובע הנאתל קוקז

 רובע ןכ השועש םושמ ,ךכב היעב ןיא ,תבשה תא ללחי ומצע ןכשה הז הרקמבש תורמל ,רמולכ

 .ןכ םג ולא וירבד לע ךמסנ ז"שרגה .שפנ חוקיפ

 הנוש ,ונוממ לכ תא תתל בייוחמ םדאה םירוסיא רובעל אל ידכבש תורמלש אוה ךכב שודיחה

 םא ןיבו הרתוה םא ןיב( רתומ אוה לעופבש השעמב אלא רוסיא השעמב רבודמ ןיאש ןאכ רבדה

 ךירצש אחריטהש ,דוע ראובמו .הלודג אחרט חורטל וא ונוממ דיספהל בייח וניא ךכ רובעו ,)היוחד

 לבא ,ןוממ איצוהל םג ךירצ םשו ,ומצע הלצהה השעמל עגונב אקווד איה תושפנ תלצהל חורטל

 – ותרטמ רובע רתומ הז רוסיא לעופבו רחאמ ,הלצהה השעמב ךורכה רוסיאמ ענמיהל ידכב אל

 .שפנ חוקיפ

 תמייוסמ תמוערת הררוע ,התכלהכ תבש תרימשב הנושארל המסרפתהש ,ז"שרגה לש וז הארוה

 ןייטשפע סחנפ יבר ןואגה לש ותרוקיב המסרפתה טרפב .ורודבש םימכחה ידימלתמ המכ לצא

  .ז"שרגה יקספ תא רקיב םילשורי תחנמ רודיסב ויתורעהבש ,תידרחה הדעה ד"באר ,ל"צז

 ושפנ תלצהל תושעל ביוחמ םדא לכש ,בתכש דוסיה תחנהמ העבנ ןייטשפע ברה לש ותנעט רקיע

 בצמב םגש קסופה ,)לק ןמיס ,זס ןמיס( ז"בדרה ירבד תא איבמ אוה ךכל אמגודכ .רחא םדא לש

 הבוחהש רחאמ ,ומוקמב הללחל םירחאל רתומ ,ותלצהל תבשה תא ללחל לוכי ומצע הלוחה ובש

 תללוכ תושפנ תלצהל הבוחה ןורקיעכש רחאמש ,בתוכ אוה ,הז יפל .םדא לכ לע תלטומ וליצהל
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 ,תבש לוליח אלל םג הלוחה תא ליצהל רשפאש אוה ןותנה בצמה ןכ םא ,ןוממ דספה לע בויח םג

 םוקמ היה ,הלוחה תא ליצהל בויחב ללכנ היה אל ןכשה םא קר .התוא ללחל רתיה ןיא ךכ םושמו

 לכו ,בייוחמ אוהש עגרמ ךא .תבשה לוליח תא עונמל ידכב ןוממ איצוהל ביוחמ וניא אוהש ןועטל

 ךכ( תבש לוליחב ךרוצ ןאכ ןיאש איה תוטשפה ןכ םא ,ןוממ תאצוה םג הקידצמ תושפנ תלצה

 .)וירבד תא ראבל הארנ

 .)ז ןמיס א קלח( המלש תחנמב ספדנש ךורא רמאמב ז"שרגה בישה ןייטשפע ברה לש ותרוקיב לע

 הרויב ע"ושה קספ אוה ךכל רתויב יסיסבה רוקמה .ותטישל תורוקמ טרפמו וירבד לע דמוע אוה

 ,ורבקל וילא אמטיהל ול הריתה הרותהש ,הוצמ תמ וינפל שיש ןהכ יכ קסופה )ב ,דעש ןמיס( העד

 ול הלעי רבדה ךא ,והורבקיש םינהכ םניאש םירחא אוצמל ותלכיב שי םא םג וילא אמטיהל לוכי

 תווצמ לככ ןוממ תאצוהל בויח םג לולכל יושע הוצמ תמ רובקל בויחה ןורקיעכש תורמל תאז .ףסכ

 הזכ בצמב ,ןייטשפע ברה ירבדכ םא .)ב ,חסש ןמיס ד"וי א"מרב ראובמכ( ךכמ רומח ףאו ,הרותה

 הריתה הרותהש רחאמש ,ךחרכ לעב .רוסיאה לע רובעל אל ידכב ןוממ איצוהל ביוחמ היהי אוה

 ענמיהל ידכב ןוממ דיספהלו תוצע שפחל ךרוצ ןיאו ,הריבע לכ ןאכ ןיא ,הוצמ תמל אמטיהל ןהכל

 1.ךכמ

 ןכלו ,םתאופרל הליחתכלמ דבעושמ ונוממ ירהש ,הנוש ןידה ,ותשאב וא ונבב רבודמ םא ,םנמא[

 .]ונומממ ךוסחל ידכ תבש ללחל אלו ןוממ איצוהל בייחתמ אוה דימ

 ידכב לארשי שוכרל קיזהל םאה קפתסהש ,ךלמה דודב השעמה אבומ )ב ,ס( אמק אבבב ארמגב

 םדאל רתומ םאה היה דוד לש קפסהש ראובמ םש י"שרב .)השעמה םש ןייע( ברקב תושפנ ליצהל

 םינורחאה .ןכ תושעל םדאל רוסאש םימכח ול ובישה ךכ לעו ,אל וא ורבח ןוממב ומצע תא ליצהל

 ןכאש ובתכש שי .ורבח ןוממב ומצע תא ליצהל רוסא היהי שפנ חוקיפ םוקמבש ןכתי ךיא והמת

 יפ לע תאז םיעטה ,זסק ןמיס ןויצ ןינבה( שפנ חוקיפ ינפמ החדנ וניא לזג רוסיאש ,ןידה אוה ךכ

 שדקמה תיב תדובעמ תבש החוד שפנ חוקיפ לש הכלהה תא דמולה )ב ,הפ אמוי( אביקע יבר תעד

 ,הז יפל .תבש החוד שפנ חוקיפש חרכהבו ,תבש החוד המצע איהש ףא ,שפנ חוקיפ ינפמ תיחדנש

 םג ,ןברק איבהל ידכב לוזגל רוסא ירהש ,לזג רוסיא תא החוד הניא שדקמה תיב תדובעש םשכ

 ארמגה רואיבב י"שר תנווכו ,רתומ רבדה ןורקיעכש ובתכש שיו .)לזג רוסיא החדי אל שפנ חוקיפ

 וא ,)םש דוד די ןייע( רחא ןפואב הבורמ אחרט ידי לע שפנה תא חקפל היה ןתינ ובש ןפואל אוה

 .)זמש ןמיס ד"וי קיש ם"רהמ ןייע( אקווד ומצע לע הנכסה תא בביס םדאהש הרקמב

 
 הנושבו ,הוצמ תמ םוקמב ירמגל הרתוהש םינהכ תאמוט יבגל הז לכש ןועטל תורשפאה תא החוד ז"שרגה 1

 .םש ןייע ,דבלב היוחד אלא הניא תועדהמ קלחלש תבש לוליחמ
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 קוליח שיש ז"שרגה ןעט ,ורבח ןוממב ומצע תא ליצהל םדאל רוסא ןכאש החנהב ,םינפ לכ לע

 ןיבל ,תבשה תא ללחל אלו ושפנ תא ליצהל ידכב ןוממ איצוהל וילעש ,ומצע הלוחה ןיב ישממ

 לוליח עונמל ידכב ןוממ איצוהל בויח םהילע ןיא ןידה רקיעמו ,ןכ תושעל םיבייח םניאש םירחא

  .ןידה רקיעמ רתומש ןפואב תבש

 ינע הלוחב קסעש )ב ןמיס ב הכלה ח"וא א קלח( ןנער תיז ת"ושב תאצמנ רבדל תפסונ אמגוד

 עסי אל םאו ותואפרל םייושע םש םיחמומה קרש םייוסמ יאופר זכרמל וחלשל ורוה םיאפורהש

 בייחש אצמנו ,האופר ול היהת אל רבכ רחאתי םאש העיסנל ןמז ול ועבקו ,המוצע הנכסב אוה

 ריאשהל תורשפא הל התיהש ,תידוהי הליהקל עיגה וכרדבש ,ןנער תיזה רפסמ ךא .תבשב עוסנל

 ןוממ תאצוהב הכורכה( הריהמ הלגעב תבשה רחאל ותוא חולשלו ,תבשב םלצא חונל ותוא

 הבכרמב תבשב עוסנל ול וחינהו ןכ ושע אל םה .תבש לוליח אלל דעומב עיגהל לכויש ךכ )םדיצמ

  .הרושכ אלש וגהנ םאה ולאש דבעידבו ,ולש תיטיאה

 ןיא ןידה רקיע דצמד יל הארנו" :וירבד תא ואיבה ז"שרגה םללכמו םינורחאהו ,ןנער תיזה בתוכ

 תושק לע ,וילע המוגע ושפנ אמתסמד םידסח תלימג םושמ קר הזב רקיעהו ,ךכ לכ הבוח רבדה

 רומג סנואב תבש לוליחב רבוע הלוחהש ןויכ םעטהו ,םשה שודיק דצמ םגו הז ללכל אבש וימי

 תהימ ןטקד ,ונממ ףידע דועו ,ושירפהל ןיוצמ ןיאד ןירוסיא לכוא ןטקמ ערג אל ירה ,רתומו רוטפד

  :םכסמו ,ל"נה הוצמ תמ לש ןידהמ איבמ אוה וירבדל היאר ."דיבעק הריבע

 ול רשא לכ ןתילו דבעימל יצמד יאקדצט לכ תושעל וילע לטומ ומצע אוהש בג לע ףאו"

 אל תושפנ תנכס ידימ ומצע תודפל רשפאש לכד ,אילג אימש ימקד םושמ והז ,רובעי אלו

 הרקמ והרקש אכיה לבא ,הירטפ אנמחר סנואד אמעטמ ורטופל אסנוא גוסב ללכ סנכנ

 רבדה ןיא םירחא לע םג יזא ,תותבש לוליחמ ומצע תא תודפל ודיב ןיאו ,תושפנ תנכסב

 ."םשה שודיקו דסח תולימג דצמ קר ,הבורמ האצוה י"ע ןשירפהל הבוח

 יפכו ,תאז םינייצמה םיקסופהמ המכ ירבדב אצמנ םשה שודיקו דסח תולימג לש הז רשקה

 ןמיס ח"וא א קלח( לאיכלמ ירבדה ירבדמ )אי קרפ וט ןמיס ח קלח( רזעילא ץיצ ת"ושב איבמש

 רתיה רבד ול תתל םיבייח םירחא םא ,ןכוסמ הלוחל רוסיא לכאמ יבגל המוד הלאשב קסועה )חכ

 ימ קרו ,רתומ רבדה ןידה רקיעמש ותנקסמב בתוכו ,רוסיאה רבד תא לוכאל ךרטצי אלש ידכ

 איבמ אוה םג ךכ .הז לע בויח ןיא לבא רוסיא תליכאמ וליצהל בדנתהל ול יואר ובלב עגנ 'ד תאריש

 .ל"נה ןנער תיזה ירבדמ

 וישמשמו הלוחה דיב עייסלו ךומתל םירכמו םינכשל יואר יאדוב :הכלהל אנקסמה איה םג ךכ

 םושמ רבדב שיו ,םירוסיא לע ורבעיש אלל הנכס וב שיש הלוחה תאופר יכרצב קוסעל ולכויש



 שרדמה תיב שאר - גנורפש יסוי ברה  ב"פשת ךל ךל תשרפ 

 Page 5 
©2021 The Beit Medrash Govoha for Medical Halacha 

 ןכשהו ךכב תטלחומ הבוח ןיאש איה םיקסופה תערכה ןידה רקיעמ ךא .םשה שודיקו דסח תולימג

 ןייטשפע ברה תעדו .הנכס וב שיש הלוחל תרתומ הכאלמה םצעש רחאמ ,ןכ תושעלמ ענמיהל לוכי

 תורמל תבש לוליח תעינמ לש וז הרטמ רובע רעטצהל וא ונומממ דיספהל ןכשה לש ותבוחש ,איה

 .ושפנ חוקיפ ינפמ וחדנ תבשה ירוסיאש ןכוסמ הלוחב רבודמש

 

 


